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 כיבוש ירושלים
 

 שמואל ב פרק ה
ֶלְך  ְך ַוֲאָנָשיו )ו( ַויֵּ לֶּ ִַם ַהמֶּ ַל  ְירּושָׁ

ֶרץ אָׁ ב הָׁ י יֹושֵּ  ֶאל ַהְיֻבסִַ
אמֹּר  ד לֵּ וִַ ֹּאֶמר ְלדָׁ  ַוי

ה  נָׁ בֹוא הֵּ ֹּא תָׁ  ל
ים ְסחִּ ים ְוַהפִּ ְורִּ יְרָך ַהעִּ ם ֱהסִּ י אִּ  כִּ

ה:   נָׁ ד הֵּ וִַ ֹּא יָׁבֹוא דָׁ אמֹּר ל  לֵּ
ד: וִַ יר דָׁ יא עִַ יֹון הִַ ת ְמֻצַדת צִַ ד אֵּ וִַ ְלכֹּד דָׁ  )ז( ַויִַ

ד ַביֹום ַההּוא וִַ ֹּאֶמר דָׁ  )ח( ַוי
י  ה ְיֻבסִַ ל ַמכֵּ ַגע כָׁ ּנֹורְויִּ  ַבצִּ

ד ש ָדוִּ פֶּ ים ְשנֵֻאי נֶּ ְורִּ ת ַהעִּ ים ְואֶּ ְסחִּ ת ַהפִּ  ְואֶּ
 

ת ל ַהָביִּ ֵסַח לֹא ָיבֹוא אֶּ ֵּור ּופִּ  :ַעל ֵכן יֹאְמרּו עִּ
ד  וִַ ּה  ַבְמֻצָדה)ט( ַויֵֶּשב דָׁ א לָׁ ְקרָׁ דַויִַ יר ָדוִּ   עִּ

ה:   ְיתָׁ בָׁ ּלֹוא וָׁ ן ַהמִַ יב מִַ בִַ ד סָׁ וִַ ֶבן דָׁ  ַויִַ
 
 

לֶ  מֹו:)י( ַויֵּ אֹות עִַ י ְצבָׁ ק ֱאֹלהֵּ דֹול ַויקֹוָׁ לֹוְך ְוגָׁ ד הָׁ וִַ  ְך דָׁ

 דברי הימים א פרק יא
ֶלְך  ְשָרֵאל)ד( ַויֵּ יד ְוָכל יִּ יא ְיבּוס  ָדוִּ ִַם הִַ ַל  ְירּושָׁ

ֶרץ: אָׁ י הָׁ י יְֹּשבֵּ ם ַהְיבּוסִַ  ְושָׁ
ֹּאְמרּו  יד  ֹיְשֵבי ְיבּוס)ה( ַוי וִַ  ְלדָׁ

ה  נָׁ בֹוא הֵּ ֹּא תָׁ  ל
 
 

יד: וִַ יר דָׁ יא עִַ יֹון הִַ יד ֶאת ְמֻצַדת צִַ וִַ ְלכֹּד דָׁ  ַויִַ
יד וִַ ֹּאֶמר דָׁ  )ו( ַוי

י  ה ְיבּוסִַ ל ַמכֵּ אשֹוָנהכָׁ   ָברִּ
ְהיֶּה ְלרֹאש ּוְלָשר  יִּ

י ְלרֹאש: ן ְצרּוָיה ַוְיהִּ אשֹוָנה יֹוָאב בֶּ  ַוַיַעל ָברִּ
 

ְראּו לֹו  ן קָׁ ד ַעל כֵּ יד ַבְמצָׁ וִַ יד:)ז( ַויֵֶּשב דָׁ וִַ יר דָׁ  עִַ
יב בִַ ּלֹוא ְוַעד ַהסָׁ ן ַהמִַ יב מִַ בִַ סָׁ יר מִַ עִַ ֶבן הָׁ  )ח( ַויִַ

יר: ת ְשָאר ָהעִּ  ְויֹוָאב ְיַחיֶּה אֶּ
 

מֹו:  אֹות עִַ ק ְצבָׁ דֹול ַויקֹוָׁ לֹוְך ְוגָׁ יד הָׁ וִַ ֶלְך דָׁ  פ)ט( ַויֵּ
 

 רש"י ד"ה אל היבוסי .1
מצודת ציון נקראת יבוס, ומזרעו של אבימלך היו, והיו 

, שנעשו על שם פסח, ואחד עורלהם שני צלמים, אחד 
, ובפיהם השבועה שנשבע אברהם לאבימלך, יצחק ויעקב

ולכך לא הורישום כשלכדו את ירושלים, לא לכדו את 
המצודה, כמו שנאמר )יהושע ט"ו:ס"ג(. ואת היבוסי 

יושבי יהודה להורישם, ותניא יושב ירושלים לא יכלו 
אמר רבי יהושע בן לוי. יכולין היו, אלא שלא היו רשאין 

 )ספרי דברים י"ב:י"ז(.
 

  פרקי דרבי אליעזר פרק לו .2
ַרת  ְמעָׁ ְכַנס לִַ ר ְונִַ קָׁ יו ֶבן ַהבָׁ נָׁ ַרח ְלפָׁ ר, ּובָׁ קָׁ יא ֶבן בָׁ בִַ ץ ְלהָׁ ְורָׁ

א שָׁ  צָׁ ם ּומָׁ יו שָׁ ְכַנס ַאֲחרָׁ ה, ְונִַ לָׁ ים ַהַמְכפֵּ ה שֹוְכבִַ ם ְוַחּוָׁ דָׁ ם אָׁ
יַח טֹוב  יֶהם, ְורֵּ ין ֲעלֵּ רֹות דֹוְלקִַ ים, ְונֵּ נִַ ישֵּ ּטֹות וִַ ַעל ַהמִַ
ה  לָׁ ַרת ַהַמְכפֵּ ַמד ֶאת ְמעָׁ ְך חָׁ יכָׁ יחֹוַח, ְלפִַ יַח נִַ יֶהם ְכרֵּ ֲעלֵּ
ַרת  ֶהם ֶאת ְמעָׁ ְקנֹות מֵּ י ְיבּוס לִַ ְבנֵּ ַמר לִַ ֶבר. אָׁ ַלֲאֻחַזת קָׁ

ה ְבֶמֶכר לָׁ י  ַהַמְכפֵּ ֶבר. ְוכִַ ם ַלֲאֻחַזת קָׁ ְשַטר עֹולָׁ ב ּובִַ הָׁ טֹוב ּוְבזָׁ
יר ְיבּוס  ם עִַ א ַעל שֵּ יּו, ֶאּלָׁ ים הָׁ יִַ תִַ ֹּא חִַ יּו ַוֲהל ים הָׁ ְיבּוסִַ
ַע  יל כֹורֵּ ְתחִַ ים. הִַ שִַ ֲאנָׁ ְבלּו הָׁ ֹּא קִַ ים, ְול ְקְראּו ְיבּוסִַ נִַ

ְש  יֶהם, ֶשֶנֱאַמר ]בראשית כג, יב[ ַויִַ ְשַתֲחֶוה ֲאלֵּ ַתחּו ּומִַ
דֹוש  ים ֶשַהקָׁ נּו יֹוְדעִַ ְמרּו לֹו אָׁ ֶרץ. אָׁ אָׁ י ַעם הָׁ ְפנֵּ ם לִַ הָׁ ַאְברָׁ
ל, ְכרֹּת  אֵּ צֹות הָׁ ֲארָׁ ל הָׁ ן ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאת כָׁ תֵּ יד לִַ תִַ רּוְך הּוא עָׁ בָׁ
ם  י אִַ יר ְיבּוס כִַ ים ֶאת עִַ ל יֹוְרשִַ אֵּ ְשרָׁ ין יִַ ה, ֶשאֵּ נּו ְשבּועָׁ מָׁ עִַ

ם ֶשל בְ  ְרצֹונָׁ ה בִַ לָׁ ַרת ַהַמְכפֵּ ה ֶאת ְמעָׁ נָׁ ְך קָׁ י ְיבּוס. ְוַאַחר כָׁ נֵּ
ם, ֶשֶנֱאַמר ]שם טז[  ם ַלֲאֻחַזת עֹולָׁ ְכַתב עֹולָׁ ב ּובִַ הָׁ ְבֶמֶכר זָׁ
ן ֶאת ַהֶכֶסף  ם ְלֶעְפרֹּ הָׁ ְשקֹּל ַאְברָׁ ם ֶאל ֶעְפרֹון ַויִַ הָׁ ְשַמע ַאְברָׁ ַויִַ

ת ַאְרַבע מֵּ  י חֵּ י ְבנֵּ ְזנֵּ ֶבר ְבאָׁ ר ֲאֶשר דִַ אֹות ֶשֶקל ֶכֶסף עֹּבֵּ
ר.   ַלסֹּחֵּ

ן  ידּו אֹותָׁ ים ֶשל ְנחֶשת ְוֶהֱעמִַ מִַ שּו ְצלָׁ י ְיבּוס, עָׁ שּו ַאְנשֵּ ֶמה עָׁ
אּו  ם. ּוְכֶשבָׁ הָׁ יֶהם ְשבּוַעת ַאְברָׁ ְתבּו ֲעלֵּ יר ְוכָׁ עִַ ְרחֹוב הָׁ בִַ

יּו ְיכֹו ֹּא הָׁ י, ְול יר ַהְיבּוסִַ ס ְבעִַ נֵּ כָׁ צּו לִַ ֶרץ רָׁ אָׁ ל לָׁ אֵּ ְשרָׁ ס יִַ נֵּ כָׁ ין לִַ לִַ
ם, ֶשֶנֱאַמר ]שופטים א, כא[  הָׁ ית ְשבּוַעת ַאְברָׁ י אֹות ְברִַ ְפנֵּ מִַ
ס  נֵּ כָׁ ה לִַ צָׁ ד ְורָׁ וִַ ַלְך דָׁ ם ְוגֹו'. ּוְכֶשמָׁ ַליִַ ב ְירּושָׁ י ישֵּ ְוֶאת ַהְיבּוסִַ
ֹּאֶמר  יחּו אֹותֹו, ֶשֶנֱאַמר ]ש"ב ה, ו[ ַוי נִַ ֹּא הִַ י ל יר ַהְיבּוסִַ ְבעִַ

אמֹּר ד לֵּ וִַ ל ְכחֹול  ְלדָׁ אֵּ ְשרָׁ יּו יִַ ֹּא הָׁ ה ְוגֹו'. ַוֲהל נָׁ ֹּא הֵּ ב ֹּא תָׁ ל
ה  אָׁ ם רָׁ הָׁ ית ְשבּוַעת ַאְברָׁ כַֹּח ְברִַ א מִַ ד ְוָחַזר ַהיָׁם, ֶאּלָׁ ָדוִּ

ד ַבְמֻצָדה, ֶשֶנֱאַמר ]שם ט[ ַלֲאחֹוָריו ב ָדוִּ ְמרּו לֹו ַוֵישֶּ ֵאין . אָׁ
י ַעד שֶּ  יר ַהְיבּוסִּ ָכֵנס ְבעִּ ים ַאָתה ָיכֹול לִּ יר ָכל ַהְצָלמִּ ָתסִּ

ם אֹות ְשבּוַעת ַאְבָרָהם ָכתּוב ֲעֵליהֶּ , ֶשֶנֱאַמר ]שם ו[ ַהָללּו שֶּ
ים ֶשֶנֱאַמר  מִַ ּלּו ַהְצלָׁ ים, אֵּ ְסחִַ ים ְוַהפִַ ְורִַ עִַ יְרָך הָׁ ם ֱהסִַ י אִַ כִַ
ת ]שם ח[.  יִַ ֹּא יָׁבֹוא ֶאל ַהבָׁ ַח ל סֵּ ר ּופִַ ּוֵּ ֹּאְמרּו עִַ ן י יֶהם ַעל כֵּ ֲעלֵּ

מַ  יר ֶאת אָׁ ה ְויָׁסִַ אשֹונָׁ רִַ י ֶשַיֲעֶלה בָׁ ל מִַ יו כָׁ שָׁ ד ַלֲאנָׁ וִַ ר דָׁ
ם,  הָׁ ית ְשבּוַעת ַאְברָׁ יֶהם אֹות ְברִַ תּוב ֲעלֵּ לּו ֶשכָׁ ים ַהּלָׁ מִַ ַהְצלָׁ
ֹּאש,  י ְלר ב ֶבן ְצרּויָׁה, ַוְיהִַ ה יֹואָׁ אשֹונָׁ רִַ ה בָׁ לָׁ ֹּאש. ְועָׁ ְהֶיה ְלר יִַ

ב ֶבן ֶשֶנֱאַמר ]דברי הימים א, יא, ו[ וַ  ה יֹואָׁ אשֹונָׁ רִַ ַיַעל בָׁ
ְכַתב ְצרּויָׁה.  ְשָרֵאל בִּ י ְליִּ יר ַהְיבּוסִּ ת עִּ ְוַאַחר ָכְך ָקָנה אֶּ

ים  שִּ ט ֲחמִּ ָכל ֵשבֶּ ה ָעָשה, ָלַקח מִּ עֹוָלם ַלֲאֻחַזת עֹוָלם. מֶּ
ֱאַמר ]דברי  ּנֶּ ים, שֶּ ים, ֲהֵרי ֻכָלן ֵשש ֵמאֹות ְשָקלִּ ְשָקלִּ

יד ְלָאְרָנן ְוגֹו':הימים א, כא, כ ֵתן ָדוִּ  ה[ ַויִּ
 

  רד"ק שמואל ב פרק ה .3
והחכם ר' אברהם א"ע פירש כי אם הסירך כמו הסיר 
כלומר אם תסיר למלחמתך אפי' העורים והפסחים אז 
ימנעוך שלא תבא הנה כי המגדל הזה חזק מאד ולא נירא 

 אותך למלחמה:
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4. The Antiquities of the Jews, 7.61–7.70 
Flavius Josephus  translated by William Whiston 

611. Now the Jebusites, who were the inhabitants of 

Jerusalem, and were by extraction Canaanites, shut their 

gates, and placed the blind, and the lame, and all their 

maimed persons, upon the wall, in way of derision of the 

king, and said that the very lame themselves would 

hinder his entrance into it. This they did out of contempt 

of his power, and as depending on the strength of their walls. 

David was hereby enraged, and began the siege of 

Jerusalem, and employed his utmost diligence and alacrity 

therein, as intending by the taking of this place to 

demonstrate his power, and to intimidate all others that 

might be of the like [evil] disposition towards him. So he 

took the lower city by force, but the citadel held out still; 

whence it was that the king, knowing that the proposal of 

dignities and rewards would encourage the soldiers to 

greater actions, promised that he who should first go over 

the ditches that were beneath the citadel, and should ascend 

to the citadel itself and take it, should have the command of 

the entire people conferred upon him. So they all were 

ambitious to ascend, and thought no pains too great in order 

to ascend thither, out of their desire of the chief command. 

However, Joab, the son of Zeruiah, prevented the rest; and 

as soon as he was got up to the citadel, cried out to the king, 

and claimed the chief command. 

 

  רש"י שמואל ב פרק ה .5
 הם עבודת כוכבים שלהם: -העורים והפסחים 

 

 יגאל ידין )תורת הלחימה בארצות המקרא( .6

 
See separate source file 

 

 ב:ה ודת ציוןמצ .7
 שם המגדל: - רבצינו)ח( 

 

 ב:הרש"י  .8
כי שם היו נתונים כוכבים  המגדללשון גובה  - רבצינוויגע 

 ...ומזלות שלהם
 

 תהילים מ"ב, ח: .9
א ְלקֹול  יָך"ְתהֹום ֶאל ְתהֹום קֹורֵּ ּנֹורֶּ ֶריָך  צִּ ְשבָׁ ל מִַ יָךכָׁ  ְוַגלֶּ

רּו" בָׁ ַלי עָׁ  עָׁ
 

10. Yigal Yadin, The Art of Warfare in Biblical Lands 

 
 

 רלב"ג .11
שנשפכים ממנו המים וישחית עם  המרזביגע בצנור והוא 

שנואי נפש השחתתו את הצנור הפסחים והעורים שהם 
 יהיה לו גמול כך וכך דוד מצד שימנעוהו מלבוא אל הבית

 
https://biblicalisraeltours.com/2017/08/davids-conquering-

jerusalem/ 
 

https://youtu.be/XXHiXuPw7zM 
 
 

 

https://biblicalisraeltours.com/2017/08/davids-conquering-jerusalem/
https://biblicalisraeltours.com/2017/08/davids-conquering-jerusalem/
https://youtu.be/XXHiXuPw7zM
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